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Smuteční síň se nachází v ulici Křinická v sousedství broumovského hřbitova s významnou památkou
dřevěným kostelíkem Panny Marie a nahrazuje stávající smuteční síň, která měla vážné statické závady a
neměla památkové kvality k rekonstrukci.
Na pozemku pro síň byl původně evangelickým hřbitov, dnes zrušený. Nová síň, oproti stávající, obnovuje
svou polohou a hlavní přístupovou cestou osové uspořádání bývalého hřbitova, které stále připomíná místo
hlavního vstupu uprostřed původního stromořadí podél silnice. Pozemek je rozdělen na dvě poloviny. První část
s přístupovou cestou má formu zahrady, travnaté plochy s nově vysázenými listnatými stromy. V druhé části
pozemku je umístěna budova síně se zázemím.
Genius Loci:
Dřevěný kostel Panny Marie a obytné domy v ulici Družstevní a Boženy Němcové, v blízkém okolí, mají
charakter původní zástavby na Broumovsku, který byl časem novou zástavbou oslaben. Navržená síň se snaží
původní charakter místa posílit. Typický tvar sedlové střechy je v interiéru otevřen do prostoru síně. Ovlivněna
místem, výhodným statickým řešením a ekonomicky je hlavní konstrukce síně i zázemí ze dřeva. Prostor síně je
osvětlen oknem ve střeše nad místem pro rakev a velkým oknem vedle lavic, orientovaným ke skupině stromů.
Návrh zachovává hlavní rysy stávající zahrady, které přizpůsobuje nové budově síně. Půdorysně budova
síně, hlavní přístupová cesta a shromažďovací prostor tvoří kříž. Shromažďovací prostor je také jakýmsi
mezníkem mezi veřejnou parkovou částí zahrady a „neveřejnou“ provozní částí. Hlavní vstup z ulice Křinická
zůstal zachován. Hlavní cesta opět dělí zahradu na dvě travnatá pole, která byla doplněna o výsadby okrasných
dřevin. Shromažďovací prostor před síní tvoří pomyslná horizontální ramena půdorysného kříže. Pro podporu
tohoto vjemu a jako symbolika přechodu přes řeku Styx bude část prostoru před síní tvořena betonovou deskou.
Hlavu půdorysného kříže tvoří vlastní budova nové smuteční síně.
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Stavba je ukázkou architektonicky zajímavé stavby, kde se podařilo spojit moderní
architekturu s instalací fotovoltaického systému na plášti budovy. Jedná se o vzorový projekt,
který prezentuje smysluplnost provedení energeticky úsporných opatření společně s instalací
výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro minimalizaci energetické náročnosti
budovy. Pro snížení energetické spotřeby budovy bylo provedeno: zateplení základů a
podlah, zateplení obvodových stěn, tepelná izolace střechy, výměna oken, instalace
tepelného čerpadla VZDUCH – VODA, instalace akumulační nádoby 2000 l, nové rozvody
ústředního topení a instalace nových otopných těles, výměna osvětlení za LED.
Pro zajištění vlastní elektrické energie byla vybudována hybridní fotovoltaická
elektrárna. Vyrobená energie je spotřebovávána pro vlastní spotřebu budovy a přebytky jsou
akumulovány do baterií.
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NKP - roubený patrový dům s polovalbovou přesahující střechou, bedněným štítem a
pavlačí v patře v centru města Úpice. Dle stavebního historického průzkumu objekt spadá do
mladší fáze renesančního slohového období. První zmínka o tomto objektu je však již z r.
1559, dochovaným zápisem ve stavebních knihách. Budova sloužila jako hospodářská
usedlost. V roce 1735 koupila objekt obec a zřídila zde hospodu, která byla provozovaná do
roku 1990. V patře se nachází byt obývaný do roku 2000. Stěny roubení jsou provedeny z
nehraněného řeziva, tzv. "kuláčů" dosahujících délky téměř 20 m a mohutnosti jejich průměru
až 30 cm. Dle vypracovaného průzkumu byly kmeny použité ke stavbě Dřevěnky káceny v
letech 1604 a 1608. Je to jedna z mála staveb v celé ČR, která byla postavena z celých
kmenů tzv. kuláčů a zároveň nepřetržitě až do nedávných let obývána.

